
В периода 20 юни– 24 юни 2016 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

20.06.2015 г. 09:30 – 12:30 ч. Работна среща относно обществена консултация по европейския 
стълб на социалните права. Европейската комисия стартира обществена консултация по първия 
вариант на Европейския стълб на социалните права ("Стълбът"), представен от Председателя 
Юнкер през септември 2015. Проектът на Стълба формулира 20 принципа за подкрепа на 
правилно функциониращ и честен пазар на труда, както и на социалната система. Резултатите от 
консултацията ще допринесат за окончателния вид на Стълба и ще помогнат за идентифициране 
на обхвата на бъдещите действия. Онлайн консултацията тече до 31 декември 2016 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes) 
и утвърдена версия на Европейския стълб за социални права би трябвало да бъде представена в 
началното на 2017. 
 
Събитието e отворено за граждани с предварителна регистрация на   
https://docs.google.com/forms/d/17AfTiPo294PFt4t-0I5aWT-
r1QKWhkDm95PkM_dA2r8/viewform?c=0&w=1.  
 
20.06.2016 г. 19:00 – 21:00 ч. Самостоятелна изложба "Импресии" на Ема Иванова. Авторката 
представя произведения в областта на живописта и рисунката. Ема Иванова търси естествената 
връзка на човека с природата. Чрез диалог с цвета и неговите качества и въздействия, зрителят 
има възможност да надникне в магичното естество на живописното пространство.  
 
Събитието е отворено за граждани.  
 
21.06.2016 г. 09:45 – 11:30 ч. Европейската комисия организира присъждането на Европейските 
награди за насърчаване на предприемачеството 2016. Целта е да бъдат открити и да получат 
признание онези от вас, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност 
- в България, служат за пример при прилагането на политика и практика в тази област, повишават 
вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи 
предприемачи 
 
Събитието не е отворено за граждани. 
 
22.06.2016 г. 10:30 – 13:30 ч. Kонференция на тема: „Финансиране на проекти за енергийна 
ефективност в сградния сектор в България (2016)“. Конференцията ще бъде завършек на проект, по 
който работиха Climate Strategy & Partners (Испания) и Econoler SA (България) с финансовата 
подкрепа на European Climate Foundation. 
 

Събитието е отворено за граждани. 

 
23.06.2016 г. 10:00 – 14:00 ч. Научноизследователският сектор при Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ (НИС) и Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) организират работна среща 
с ръководители и представители на Центрове за професионално обучение. На нея ще бъде 
представена Национална квалификационна концепция за България (Квалификация в конкретна 
стопанска област за сектор стоки втора употреба „специалист по употребявани електроуреди“), 
модули за обучение и резултати от Международен партньорски проект "QualiProSH Electro" 
(http://www.qualiprosh.eu/ ). 

https://docs.google.com/forms/d/17AfTiPo294PFt4t-0I5aWT-r1QKWhkDm95PkM_dA2r8/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/17AfTiPo294PFt4t-0I5aWT-r1QKWhkDm95PkM_dA2r8/viewform?c=0&w=1
http://www.qualiprosh.eu/


 
Събитието е отворено за граждани. 
 
24.06.2016 г. 09:30 – 13:30 ч. Конференция „Година на географските означения в България“, 
посветена на края на първата година на кампанията "Да защитим българския вкус" с участието на 
Момчил Неков (S&D). 
 
 
 
 

 


